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VERSLAG 

 

VERGADERINGWOENSDAG  

20 MAART 2019 
 

Het Timmerhuis – Halvemaanpassage 90 – 1e verdieping, kamer 1.106 

 

 

 

AANWEZIG 

Commissie: Michel (voorzitter), Eilander, Molenaar, Ruitenbeek, Van Doorn, Van Oort (gedeeltelijk) 

 

 

7  PLANNEN (OPENBAAR) 14:45 

 

7.1 Vasteland 10, Centrum (1e behandeling) (15 min) 14:45 

Omschrijving: Gedeeltelijk wijzigen en renoveren noordgevel 

 Ontwerp:   V8 Architects 

 Dossier:   OMV.18.09.00353  

 

7.2 Hang 4, Centrum (1e behandeling) (20 min)  15:00 

 Omschrijving:  Nieuwbouw hotel 

 Ontwerp:   Van Wilsum Van Loon architectuur & stedenbouw 

 Dossier:   OMV.18.12.00465 

 

PAUZE (5 min) 

 

7.3  Admiraliteitskade 87, Kralingen Crooswijk (1e behandeling) (20 min) 15:25 

Omschrijving: Vernieuwen gevel en aanbouw veranda met dakterras 

 Ontwerp:   Roest Architectuur 

 Dossier:   OMV.18.12.00447 

 

7.4  Kralingseweg 466, Prins Alexander (2e behandeling) (20 min) 15:45 

 Omschrijving:  Nieuwbouw zorgcentrum   

Ontwerp:   Rothuizen Architecten 

 Dossier:   OLO 3402119 (conceptaanvraag) 

 

7.5    Parkbuurt, Hoogvliet (1e behandeling) (20 min) 16:05 

Omschrijving:  Nieuwbouw 137 grondgebonden eengezinswoningen 

Ontwerp:   RoosRos Architecten 

Dossier:   OLO 4273687 (conceptaanvraag) 
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7.1 Vasteland 10, Centrum (1e behandeling) (15 min)       

 

Omschrijving:  Gedeeltelijk wijzigen en renoveren noordgevel 

Ontwerp:  V8 Architects 

Dossier:  OMV.18.09.00353 

 

Commissielid Eilander trekt zich gedurende de behandeling van dit plan terug uit de commissie vanwege 

betrokkenheid bij de planvorming. 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan redelijke 

eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het plan voor de gevelrenovatie van de onderbouw van het gebouw aan de Vasteland 10.  

Voorgesteld wordt de bestaande bekleding van zwarte tegeltjes op de voorgevel en koppen van de onderbouw te 

verwijderen en te vervangen door een robuuste plint van hardsteen met daarboven een afwerking in gebezemd wit 

stucwerk. Het witte stucwerk van de onderbouw sluit in kleur aan op de bovenbouw maar onderscheidt zich daar 

ook van door de grovere structuur. De aluminium kozijnen worden gereinigd en geschilderd in de bestaande 

donkergrijze kleur. Daarnaast wordt er een reclameplan voorgesteld met vaste plekken, voor reclame in losse 

letters, boven de entrees en haakse reclameborden.  

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Rivierlocaties 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles.  

- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 
- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 

- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

omliggende bebouwing.  
- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 
- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven.  
- Beganegrondgevels aan de openbare ruimte hebben een bij de situatie passende openheid. In woon-, winkel-, 

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 
- De begane grondverdieping past in maat en schaal bij het karakter van de straat. 

Materiaal, k leur en detaillering 
- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, k leur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
- Materiaal en detaillering dienen aan te sluiten bij het robuuste karakter van de kades en de waterbekkens.  

- Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering in overeenstemming met de hoge centrumambities. 

- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  
- Het nachtbeeld is onderdeel van de ontwerpopgave en gaat uit van richtlijnen zoals verwoord in het Lichtplan 

Rotterdam. 

- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 
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- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 

 

Reactie van de commissie op de aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie stelt de vraag of er onderzoek is gedaan naar het oorspronkelijk gebouwontwerp van de architect 

Herman Bakker. Het uitgangspunt van de renovatie zou moeten zijn om aan te sluiten op de karakteristieken van 

het oorspronkelijke complex. 

 

De commissie merkt op dat door het nu voorliggende ontwerp de heldere opzet van het gebouw, met een 

onderbouw los van de bovenbouw, wordt verzwakt. Dat wordt veroorzaakt door de verschillende materialen en 

kleuren in de onderbouw. De commissie adviseert een eenduidige aanpak met één materiaal en kleur voor de 

gehele onderbouw. Daardoor blijft de oorspronkelijke architectonische opzet met een duidelijk onderscheid tussen 

onderbouw en bovenbouw beter afleesbaar. Daarnaast wordt er gewezen op de gebiedscriteria die robuuste en 

hoogwaardige materialen en detaillering eisen, in overeenkomst met de hoge centrumambities.  

 
Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning strijdig is met de criteria. Het advies aan het bestuur is 

daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen en ziet de 

architect graag terug in een volgende vergadering.  
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7.2 Hang 4, Centrum (1e behandeling) (20 min)    

 

Omschrijving:  Nieuwbouw hotel 

Ontwerp: Van Wilsum Van Loon architectuur & stedenbouw 

Dossier:  OMV.18.12.00465 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan redelijke 

eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect presenteert het voorstel voor de bouw van een combinatie van een hotel en een hostel, ter vervanging 

van twee bouwblokken aan de Hang. Het voorstel grenst aan een schoolgebouw met een buitenruimte op het dak, 

en een buitenruimte in het binnenhof van het bouwblok. Aan de andere zijde bevindt zich een vijflaags 

kantoorgebouw met aangrenzend een monumentaal kerkgebouw.  

 

Het voorstel betreft een invulling waarbij de gehele bouwenvelop vanuit het bestemmingsplan wordt opgevuld. Op 

dit volume wordt tevens een dakopbouw voorgesteld die terug ligt ten opzichte van de voorgevel. Het gebouw 

wordt hierdoor veel hoger dan de aangrenzende bebouwing. Aan de achterzijde verdwijnt de setback op de 

verdiepingen zoals in de bestaande situatie. De architect geeft aan het grote volume op te delen, door in de 

voorgevel een verdeling tussen hotel en hostel weer te geven, een accent in de gevel te maken ter hoogte van de 

aangrenzende daklijnen en de plint een dubbele hoogte te geven. De plint wordt opgedeeld met een gevelband ter 

behoeve van reclame. 

 

De gevel van het hotelgedeelte wordt voorgesteld in een gridstructuur met ruime vierkante gevelopeningen. De 

dichte delen bestaan uit aluminium gevelplaten die worden gevouwen, waardoor een geknikt patroon ontstaat. Op 

de zijgevel, die fors boven de bestaande bebouwing uitsteekt, loopt de gevelstructuur door als een geheel gesloten 

gevelvlak. De plint, het hostel gedeelte en de tussenlaag worden voorzien van een smallere gridstructuur, met 

verticale penanten voor de gevel langs. Dit deel van de gevel wordt voorgesteld in zwart aluminium. De dakopbouw 

krijgt raamopeningen ter plaatse van de zijgevels. Het middendeel, waarin de installaties worden ondergebracht, 

wordt voorzien van klimplanten. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Centrummix 

Welstandsniveau: Bijzonder (Centrumgebied) 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  

- Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles en zijn afgestemd op de 

specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere geheel (wand, tribune, achter, voor, plint e.d.).  

- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 

- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Bouwinitiatieven sluiten aan bij de omgeving een eigen vormentaal is daarbij goed mogelijk. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 

- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

omliggende bebouwing.  

- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven.  

- Beganegrondgevels aan de openbare ruimte hebben een bij de situatie passende openheid. In woon-, winkel-, 

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 

- De begane grondverdieping past in maat en schaal bij het karakter van de straat. 
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Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, k leur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

- Toepassing van hoogwaardige materialen en detaillering in overeenstemming met de hoge centrumambities. 

- Materiaal en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en van gelijke kwaliteit 

(vervanging van gevelonderdelen conform het origineel). 

- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

- Het nachtbeeld is onderdeel van de ontwerpopgave en gaat uit van richtlijnen zoals verwoord in het Lichtplan 

Rotterdam.  

- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 

- Daken die zichtbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing krijgen dezelfde kwaliteit als de gevel en worden 

ingericht als groene daken (of op andere wijze aantrekkelijk vormgegeven). 

- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   

- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 
 

Reactie van de commissie op de aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de binnenstad van Rotterdam een opbouw heeft die bestaat uit een gelaagde 

structuur waarbij bouwblokken een specifieke positie binnen de stad innemen. Nieuwe bouwinitiatieven dienen 

deze gelaagdheid te versterken en dienen te worden afgestemd op de specifieke positie die het gebouw en het 

bouwblok innemen binnen het grotere geheel. De massa van het getoonde bouwinitiatief is te fors en heeft te 

weinig plastiek. Er wordt hierdoor geen aansluiting gevonden bij de schaal en de maat van het bestaande 

bouwblok, conform het criterium ‘Bouwinitiatieven versterken de gelaagdheid en transparantie van ensembles en 

zijn afgestemd op de specifieke positie die het gebouw inneemt binnen het grotere geheel (wand, tribune, achter, 

voor, plint e.d.)’.  

  

De voorgestelde verdelingen in de gevels zijn slechts een tweedimensionale aanpak. Deze aanpak is onvoldoende 

om het grote volume op te delen. De commissie acht een driedimensionale benadering noodzakelijk om tot een 

gelaagde ruimtelijke inpassing met voldoende plasticiteit te komen. Dit geldt tevens voor de achterzijde, waarbij 

een overtuigende aansluiting bij de bestaande gebouwen nog niet is gevonden. Hier bestaat nu juist een kans om 

de kwaliteit van het binnenhof te versterken. 

 

Daarnaast vraagt de commissie de opbouw en de materiaal- en kleurkeuze van de gevels beter aan te laten sluiten 

bij de omliggende bebouwing, en in overeenstemming te brengen met de hoge centrumambities. De keuze van 

aluminium beplating en de harde zwart-wit verdeling is hierin niet passend. Ook het dak dient als een volwaardige 

vijfde gevel te worden ingevuld. Alleen het laten begroeien van het deels terugliggende volume voldoet nog niet 

aan de kwaliteitseisen van een groen dak.  

 

De commissie vraagt aandacht voor de plint en de toepassing van een genereuze entree. De hoogte van de plint 

en de entrees komen niet tot uitdrukking in het voorstel. Hoewel een afwijkende materialisering doorloopt over de 

onderste twee lagen is de verdiepingshoogte van de begane grond onvoldoende in maat en schaal. Deze gedrukte 

uitstraling wordt versterkt door de voorgestelde gevelband met reclame-uitingen.  

 

Ten slotte geeft de commissie aan de detaillering in een later stadium te toetsen, wanneer een overtuigende 

ruimtelijke inpassing en verschijningsvorm van het plan zijn voorgelegd. 

 

Conclusie 

Er is geconstateerd dat de aanvraag omgevingsvergunning strijdig is met de criteria. Het advies aan het bestuur is 

daarom vooralsnog negatief. De commissie vraagt aandacht voor de hierboven genoemde opmerkingen en ziet de 

architect graag terug in een volgende vergadering.  
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7.3 Admiraliteitskade 87, Kralingen Crooswijk (1e behandeling) (20 min)    

 

Omschrijving:  Vernieuwen gevel en aanbouw veranda met dakterras  

Ontwerp:  Roest Architectuur 

Dossier:  OMV.18.12.00447 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan redelijke 

eisen van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 8 

van het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het plan 

De architect en ontwikkelaar presenteren gezamenlijk het voorstel voor de verbouwing van een horecagebouw aan 

de Admiraliteitskade. Het bestaande gebouw bestaat uit een eenlaags volume met kap, dat terug ligt ten opzichte 

van de aangrenzende, hogere bebouwing aan de kade. In het gebouw bevindt zich een café dat de ruimte onder 

de kap gebruikt voor opslag. Het café heeft een terras tot aan de voorzijde die is voorzien van een overkapping. 

Voorgesteld wordt om de opslagruimte te transformeren naar kantoor, en de opslag naar de kelder te verplaatsen. 

 

Om een nieuwe entree naar het kantoor te maken wordt een nieuwe, houten trap toegevoegd op het terras. Het 

terras zelf wordt verhoogd door middel van een stenen plint met een houten spijlen hekwerk. De terrasoverkapping 

wordt getransformeerd naar een balkon met tevens een houten spijlen hekwerk. De bestaande voorgevel wordt 

volledig aangepast. De gevel wordt voorgesteld in blauwgrijze, houten rabatdelen. Ter plaatse van het terras en het 

balkon worden de rabatdelen doorgetrokken op de buitenmuren van de aangrenzende bebouwing. Het dak wordt 

voorzien van nieuwe houten boeidelen met sierlijsten. De nieuwe gevelindeling bestaat uit grote houten puien met 

een roedeverdeling en zijluiken, en een rond raam in de nok. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Niet-planmatige uitbreidingen 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  

- De blokverkaveling is pandsgewijs of in kleine ensembles. 

- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 
- Vrijstaande zelfstandige bebouwing heeft een herkenbare hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid 
- Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw zijn in samenhang 

met de architectonische eenheid ontworpen.  
- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

omliggende bebouwing.  
- Het gevelontwerp kent een driedeling (basement, middendeel, gevelbeëindiging) en wordt gekenmerkt door 

een verwevenheid van verticaal (ramen) en horizontaal (lijstwerk, linten, kroonlijsten etc.). 

- Ingrepen aan de gevel, waaronder nieuwe balkons en luifels of winkelpuien, passen binnen de structuur, maat 

en schaal van het hoofdgebouw. 
- In- en uitspringende delen van de gevel (balkons, erkers en loggia’s) blijven ondergeschikt aan de 

hoofdmassa. 
- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven.  
- Beganegrondgevels aan de openbare ruimte hebben een bij de situatie passende openheid. In woon-, winkel-, 

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 

Materiaal, kleur en detaillering 
- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 



C O M M I S S I E   V O O R   W E L S T A N D   E N   M O N U M E N T E N   R O T T E R D A M 

 

7 

- Materiaal, k leur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
- Detaillering ondersteunt de verwevenheid van verticaal en horizontaal in het gevelbeeld. 

- Materialen en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing en kwalitatief ten minste 

gelijkwaardig daaraan. 

- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   
- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 

 

Reactie van de commissie op de aanvraag omgevingsvergunning, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan het voorstel te waarderen en is verheugd dat het uitzonderlijk kleine en terugliggende 

volume aan de kade behouden blijft. Daarbij acht zij de uitwerking van het plan erg charmant en goed passend bij 

de situatie. Hoewel het voorstel strijdigheden kent met de geldende welstandscriteria, geeft de commissie aan dat 

het object altijd al een uitzondering is geweest op deze locatie, waardoor een van de gebiedscriteria afwijkend 

voorstel ook voor nu goed mogelijk is. 

 

Voor wat betreft de uitwerking van het plan heeft de commissie nog enkele opmerkingen. Het doortrekken van de 

rabatdelen op de buitenmuren van de aangrenzende bebouwing verzwakt het beeld van het gebouwtje als een 

incident in de gevelwand. Ook geeft zij aan dat de getoonde beelden waargemaakt dienen te worden in de verdere 

uitwerking van de materialisering en detaillering. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor de vormgeving van de 

buitentrap, de materiaalkeuze van de stenen plint met het oog op veroudering en vervuiling en de houten kozijnen 

en roedeverdeling van de puien. Ten slotte doet de commissie de suggestie om de hemelwaterafvoeren achter de 

nieuwe gevel weg te werken. 

 

Conclusie 

De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aangepaste aanvraag omgevingsvergunning. Het plan dient 

op detailniveau verder uitgewerkt te worden, op de beoordeling van deze uitwerking geldt dan ook een 

voorbehoud. Vooralsnog adviseert zij het bestuur dan ook negatief tenzij op de ingediende aanvraag 

omgevingsvergunning. De commissie mandateert het secretariaat voor de beoordeling van de uitwerking. Bij twijfel 

kan het plan opnieuw aan de commissie worden voorgelegd. 
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7.4  Kralingseweg 466, Prins Alexander (2e behandeling) (20 min) 

  

Omschrijving:  Nieuwbouw zorgcentrum   

Ontwerp:  Rothuizen Architecten 

Dossier:  OLO 3402119 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de aangepaste conceptaanvraag getoetst aan redelijke eisen 

van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van 

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert een aangepast voorstel voor de nieuwbouw van een zorgcentrum, naar aanleiding van de 

welstandsreactie d.d. 21 maart 2018 en twee tussentijdse besprekingen met de betrokken stedenbouwkundige en 

twee afgevaardigden van de commissie.  

 

Voorgesteld wordt het volume compacter en hoger te maken. De grote open ruimtes onder de bebouwing komen 

hierbij te vervallen. De hoofdentree wordt aan de Kralingseweg geplaatst, en is bereikbaar via een trap en een 

hellingbaan die het hoogteverschil van ongeveer een meter overbruggen. Het met water omringde parkeerveld 

wordt aan de achterzijde van het kavel gecentreerd, en is bereikbaar via een brug vanuit de aangrenzende 

gemeente. Langs het water wordt een looppad geïntroduceerd, met een steiger met zitplekken aan het water. 

Tussen het parkeerveld en het gebouw bevindt zich een gezamenlijke buitenruimte voor de bewoners en een 

fietsenstalling. 

 

Het bouwvolume bestaat uit twee in elkaar geschoven delen. De entreezone ligt terug waardoor een overkapping 

ontstaat. De gezamenlijke ruimtes van de woongroepen worden aan de zijde metrostation geplaatst, en worden 

voorzien van ruime inpandige balkons. De gevel kent een gridstructuur met invullingen van glas en hout, waarbij 

het grid opener is ter plaatse van de gezamenlijke ruimtes. Dit deel wordt in beton voorgesteld. De twee ten 

opzichte van elkaar verschoven volumes krijgen een metselwerk gevel, waarbij het achterste deel een donkerdere 

uitstraling krijgt. 

 

Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Projecten na 1985 

Welstandsniveau: Regulier  

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 
- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  

- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 

Verschijningsvorm 
- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 
- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 

- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

omliggende bebouwing.  

- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven.  

- Beganegrondgevels aan de openbare ruimte hebben een bij de situatie passende openheid. In woon-, winkel-, 

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 

- Gebouwde erfafscheidingen zijn onderdeel van de architectonische eenheid.  

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 

- Materiaal, k leur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 
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- Materialen en detaillering zijn binnen de architectonische eenheid (in dit gebiedstype de straat, de buurt of de 

wijk ) op elkaar afgestemd. 

- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  

- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 

- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 
- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet.   

- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 

 

Reactie van de commissie op de aangepaste conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat de sterk aangepaste ruimtelijke inpassing in hoofdlijnen een goede basis vormt voor 

de verdere uitwerking van het plan. De looproutes naar en over het terrein zijn nu zeer aannemelijk. Ook de 

positionering en de vindbaarheid van de entree is genereuzer. De grote, sombere ruimtes onder het gebouw zijn 

verwijderd, wat het voorstel zeer ten goede komt. De commissie vraagt de architect of het terrein onder het 

gebouw of eventueel de plint van het gebouw aan de Kralingseweg verder opgehoogd kan worden, waardoor de 

overdekte entree met het voorterrein vanaf de openbare weg een meer uitnodigende, prettigere en toegankelijkere 

uitstraling kan krijgen. 

 

Voor wat betreft de verdere inrichting van het terrein heeft de commissie nog een aantal opmerkingen. Op het 

krappe terrein worden te veel verschillende elementen voorgesteld. Het water rondom het parkeren is erg smal en 

heeft daarmee weinig kwaliteit. Ook lijkt de combinatie van het pad langs de vaart, het talud en de bomen in het 

talud onhaalbaar. De commissie doet de suggestie en landschapsarchitect bij het ontwerp te betrekken. 

 

In hoofdopzet is de vormgeving en materialisering van de gevel goed voorstelbaar. De keuze om de verschillende 

volumes en de gezamenlijke ruimtes in vormgeving te versterken door deze verschillend te materialiseren is goed 

passend bij het gebouwconcept. De commissie vraagt hierbij wel aandacht voor de abrupte overgang van het 

beton naar de metselwerk gevel, aan de zijde van Kralingseweg. Ook wordt gevraagd de kleurstellingen niet te 

donker te maken. Met name aan de zijde van het aangrenzende flatgebouw, waar het profiel relatief smal is, kan 

het gebouw een te sombere uitstraling krijgen. 

 

Conclusie 
De commissie reageert op hoofdlijnen positief op de aangepaste conceptaanvraag, en vraagt aandacht voor de 

hierboven genoemde opmerkingen. In de nadere uitwerking van het planvoorstel dient sprake te zijn van passend 

materiaalgebruik en een zorgvuldige detaillering. De nadere uitwerking van het plan in de vorm van een definitieve 

aanvraag wordt met belangstelling tegemoet gezien. 
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7.5   Parkbuurt, Hoogvliet (1e behandeling) (20 min) 

 

Omschrijving:  Nieuwbouw 137 grondgebonden eengezinswoningen 

Ontwerp:  RoosRos Architecten 

Dossier:  OLO 4273687 (conceptaanvraag) 

 

Toetsingskader  

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft de ingediende conceptaanvraag getoetst aan redelijke eisen 

van welstand op basis van de Welstandsnota Rotterdam. (grondslag: Bouwverordening Rotterdam artikel 9.1 en artikel 10 van 

het reglement van orde) 

 

Omschrijving van het aangepaste plan 

De architect presenteert het voorstel voor de bouw van 137 grondgebonden eengezinswoningen in een park in 

Hoogvliet. De stedenbouwkundige opzet bestaat uit vijf naast elkaar gelegen blokken in een halfopen verkaveling, 

met daartussen groene stroken die de bestaande woonwijk met het park verbinden. Het parkeren wordt binnen de 

blokken opgelost. De woningen krijgen een achtertuin binnen het woonblok en aan de voorzijde een veranda als 

overgangszone tussen privaat en openbaar gebied.  

 

De blokken bestaan uit een aantal rijen woningen van twee lagen met een kap, met op de hoeken een drielaags 

volume met plat dak. Binnen het blok worden een aantal rijen geknikt, waardoor er een groene, meanderende 

ruimte tussen de blokken ontstaat. Aan de parkzijde worden een aantal geschakelde woningen van drie lagen met 

een kap voorgesteld. 

 

De veranda's voor de woningen worden voorzien van een donkere, stalen pergola met een hoogte tot de eerste 

verdiepingsvloer. Deze structuur kan worden ingevuld met groene erfafscheidingen, groene daken en lamellen. Bij 

de kopwoningen wordt de pergolastructuur deels de hoek om doorgetrokken.  

 

De gevels van de woningen worden voorgesteld in licht metselwerk met donkere kozijnen, waarbij de woningrijen 

aan de groene tussenzones een afwijkende tint metselwerk krijgen. In de gevels worden in verschillende soorten 

vlakken horizontale spekbanden voorgesteld. De schuine daken krijgen een bekleding van platte, donkere pannen 

met een slanke, donkere dakgoot. De dakkapellen zijn tevens donker met een rondom strakke detaillering. 

 
Beleid (Welstandsnota Rotterdam) 

Gebiedstype: Stempel- en strokenbouw 

Welstandsniveau: Regulier 

 

Relevante criteria 

Ruimtelijke inpassing 

- Bouwinitiatieven houden de stedenbouwkundige structuur herkenbaar en verstoren deze niet.  
- Er is sprake van een ‘open verkaveling’ (een herkenbaar ensemble van bebouwingsstroken die herhaald 

worden) of een ‘halfopen verkaveling’ (gesloten bouwblokken samengesteld uit losse bebouwingsstroken met 

open hoeken). 

- Locaties nabij voorzieningen en langs de stedenbouwkundige hoofdstructuur bieden ruimte voor 

verbijzondering. 

- Bouwinitiatieven (waaronder hoogbouw) zijn in maat en schaal afgestemd op de omliggende bebouwing en de 

stad als geheel. 

- Bouwinitiatieven passen bij het samenhangende geheel van hoge en lage bebouwing, openbare ruimte en 

groenstructuur en vormen daarmee samen een nieuwe herkenbare identiteit. 

Verschijningsvorm 
- In verschijningsvorm vormt nieuwe bebouwing samen met bestaande bebouwing een nieuwe herkenbare 

identiteit. 
- Nieuwbouw heeft een bij de omliggende bebouwing passende hoofdvorm. 

- Nieuwbouw heeft een eenvoudige hoofdvorm (strook, blok, rechthoek) en is als alzijdig volume ontworpen. 

- Uitgangspunt voor bouwinitiatieven is de samenhang binnen de architectonische eenheid. 
- Bijgebouwen zijn herkenbaar als op zichzelf staande volumes en zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw. 
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- Aan- en uitbouwen, dakkapellen, dakopbouwen en andere ingrepen aan het hoofdgebouw zijn in samenhang 

met de architectonische eenheid ontworpen.  

- Het gevelontwerp is consequent en goed van verhouding, en qua indeling en plasticiteit afgestemd op de 

omliggende bebouwing.  

- De gevelopbouw wordt gekenmerkt door een weefselstructuur, grote glasvlakken en zich herhalende 

gevelelementen. 

- Entreegebieden van gebouwen, inclusief luifels en logo’s, zijn uitnodigend en kwalitatief hoogwaardig 

vormgegeven.  

- Beganegrondgevels aan de openbare ruimte hebben een bij de situatie passende openheid. In woon-, winkel-, 

en kantoorgebieden zijn dichte (bergings-)gevels aan de straat ongewenst. 

Materiaal, kleur en detaillering 

- Kleuren zijn terughoudend en afgestemd op de omliggende bebouwing. 
- Materiaal, k leur en detaillering ondersteunen de verschijningsvorm op samenhangende wijze. 

- Materiaal, k leur en detaillering zijn afgestemd op die van de oorspronkelijke bebouwing. 

- Materialen en detaillering worden zo gekozen dat veroudering en weersinvloeden geen negatieve gevolgen 

hebben voor het uiterlijk.  
- In woon-, kantoor- en winkelgebieden zijn detaillering en materiaalgebruik van de beganegrondgevel aan de 

straatzijde (met name rond de entree) van hoge kwaliteit (rijker en expressiever). 
- Erfafscheidingen zijn van hoogwaardig materiaal en worden zorgvuldig gedetailleerd. 

- Zonwerend glas of folie op glas verhinderen de visuele relatie tussen binnen en buiten niet. 
- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar of architectonisch ingepast in het gevelontwerp. 

 

Reactie van de commissie op de ingediende conceptaanvraag, de beelden zoals toegelicht, en de 

nabespreking 

De commissie geeft aan dat het voorstel zich bevindt in een buurt met de gebiedscriteria stempel- en strokenbouw. 

Hoewel de voorgestelde stedenbouwkundige structuur daar niet letterlijk op aansluit is de hoofdopzet, opgebouwd 

uit kleinschalige bouwblokken van losse bebouwingsstroken met de groene tussenruimtes die een continuïteit naar 

het park vormen, goed voorstelbaar. Echter, in de verschijningsvorm van de woningen wordt er onvoldoende 

aansluiting gevonden bij de gebiedskarakteristiek met de gevelstructuren van de aangrenzende wijken. 

 

De criteria voor dit gebied vragen om een gevelopbouw die wordt gekenmerkt door een weefselstructuur, grote 

glasvlakken en zich herhalende gevelelementen. In de voorgestelde gevels worden veel verschillende elementen 

toegepast, echter is het niet duidelijk welk principe de architect hanteert. De commissie vraagt de architect om 

duidelijk te bepalen welke middelen op welke plek worden ingezet als heldere basis voor het gevelontwerp, en zich 

hierbij te richten op de welstandscriteria. Naast de vormgeving van de pergola’s, de positie en vorm van de ramen 

en de keuze voor het metselwerk speelt de vormgeving van de daken, dakranden en de dakkapellen hierbij ook 

een rol. Daarnaast vraagt de commissie aandacht voor de kopgevels die zich naar het openbare gebied richten. 

Deze zijn op dit moment te bruusk en gesloten vormgegeven. 

 

De commissie is niet overtuigd voor wat betreft de uitwerking van de pergola’s. De zware, stalen pergola’s gaan 

zich te veel verbijzonderen, omdat het materiaal sterk afwijkt van de andere materialen in het complex. De 

structuur met varianten van ingehangen elementen geeft te veel aanleiding tot het verkrijgen van een 

onsamenhangend beeld. Dit wordt versterkt doordat de pergola’s aan de voorzijde veel aandacht krijgen, terwijl de 

erfafscheidingen ter plaatse van de zijtuinen een geheel andere uitstraling zullen krijgen. Een betere balans tussen 

de voor- en zijkant is gewenst. 

 

Conclusie 

De commissie vraagt aandacht voor de bovengenoemde opmerkingen en vragen. Zij ziet de architect graag in een 

volgende vergadering terug met een plan dat hier antwoord op geeft. Op een definitieve aanvraag overeenkomstig 

het nu voorliggende plan zal vooralsnog geen positief advies aan het bestuur afgegeven kunnen worden.  


